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Aquesta activitat que ofereix el Col·legi en la seva cinquena edició 
va adreçada a col·legiats en diferents col·legis professionals i a 
titulats universitaris sense col·legiació majors de 55 anys.

Oferim la possibilitat de gaudir del coneixement des d’una 
perspectiva cultural de nivell universitari. La docència és a càrrec 
d’experts en cadascun dels àmbits.

Es podrà optar a participar en un o més cursos. S’impartiran dues 
hores per setmana al llarg de tot el curs acadèmic, d’octubre a 
maig. 

Cadascun dels cursos, tot i estar concebut com una unitat 
independent, està pensat i programat per tenir  continuitat al 
llarg de 4 anys. Els continguts es desenvoluparan amb el propòsit 
d’oferir una visió completa de cada temàtica al llarg de tot el 
període. Cada curs té una durada de 50 hores.

Paral·lelament es duran a terme sortides i activitats culturals 
complementàries i cursos de curta durada sobre temes d’actualitat 
(no inclosos en el preu) que s’anunciaran oportunament.

Tot i que sempre recomanem començar pel primer curs i seguir 
l’ordre establert, en alguns casos també és possible la inscripció a 
segon, tercer o quart directament. 

UN I V E R S I TAT SÈ N I O R
 

El preu per curs és de 210 euros. Si algú s’inscriu a 3 
cursos, s’aplicarà un 20% de descompte al preu del 
tercer curs.

Si no es té la condició de col·legiat, el preu del curs 
és de 270 euros. En aquest cas s’haurà d’acreditar la 
titulació universitària corresponent. 

Inscripció: a partir del 27 de maig del 2015 (per 
internet a www.cdl.cat o presencialment a les nostres 
o�cines)

Inici: a partir de l’11 d’octubre

Lloc de realització
Col·legi de Llicenciats
Rambla de Catalunya, 8, pral. 
08007 Barcelona.

Informació: formacio@cdl.cat
933170428

Per a més informació i inscripcions:

www.cdl.cat



CULTURA CLÀSSICA

El món dels grecs i dels romans a l’abast de tothom
A càrrec de Joan Alberich 
Dimarts de 9.30 a 11.30 h (del 18/10/2016 al 23/5/2017)
Les principals obres literàries de Grècia i de Roma. La vida privada en el món antic i la seva 
pervivència a través dels temps. Pervivència del grec i del llatí en el nostre món

HISTÒRIA DE LA MÚSICA I
Fonaments. Del Gòtic al Barroc
A càrrec de Jordi Parramon 
Dijous de 12 a 14 h (del 13/10/2016 al 18/5/2017 )
Introducció general: llenguatge musical i fonaments de la música. Música gòtica: el naixement 
de la música clàssica occidental. El Renaixement: música vocal religiosa i profana. El Barroc: 
Monteverdi,Vivaldi, Händel, Scarlatti. J.S. Bach.

HISTÒRIA DE LA MÚSICA II
Classicisme i primers romàntics
A càrrec de Jordi Parramon
Dimecres de 12 a 14 h (del 19/10/2016 al 17/5/2017)
Llenguatge musical. Mozart: el primer gran compositor transversal. Beethoven: clàssic, 
transgressor, visionari. Aparició del Lied, Schubert. Schumann. Música nacional i folklorisme, 
Grieg, Dvorak, Chopin.

HISTÒRIA DE LA MÚSICA IV
Del postromanticisme a l’avantguardisme radical
A càrrec de Jordi Parramon
Dimecres de 9.30 a 11.30 h (del 19/10/2016 al 17/5/2017)
El postromanticisme. Les grans escoles del segle XX. Neoclassicisme-politonalisme (reacció 
antiromàntica i antimpressionista). La generació eclèctica: la música russa, britànica i aparició 
de la música nord-americana. L’avantguardisme radical. Els últims 50 anys: la reacció antia-
vantguardista. Els segles XX-XXI a Espanya i Catalunya.

HISTÒRIA DE L’ART I
Després de Roma. L’imperi bizantí: Constantinoble i 
Ravenna. L’origen d’Europa: Carlemany i l’imperi carolingi
A càrrec de Joan Astorch i Carolina Camañes

Dimecres de 16 a 18 h (del 19/10/2016 al 24/5/2017)
L’imperi bizantí: Constantinoble i Ravenna. L’origen d´Europa: Carlemany i l’imperi carolingi. 

L’Europa feudal. L’art romànic i la seva transcendència espiritual. Els monestirs, Cluny i Císter. 
L’època de les catedrals: el fenomen urbà. 

HISTÒRIA DE L’ART II
L’Europa del Renaixement
A càrrec de Joan Astorch i Carolina Camañes
Divendres de 9.30 a 11.30 h (del 14/10/2016 al 26/5/2017)
Del gòtic internacional a Flandes al Renaixement a Florència: humanisme i classicisme. Roma al 
segle XVI. Miquel Àngel, Rafael i Leonardo. El Sacre Imperi Romà Germànic: de Maximilià I a 
Carles V. Europa en crisi: Luter i la Reforma religiosa. Els pintors Durer i Cranach.

HISTÒRIA DE L’ART III
Del Barroc al neoclassicisme
A càrrec de Joan Astorch i Carolina Camañes

Divendres de 12 a 14 h (del 14/10/2016 al 26/5/2017)
De la Contrareforma a l’Església triomfant. El Barroc a Itàlia: Caravaggio, Bernini i 
Borromini. El Segle d´Or: el Barroc a Espanya i Flandes. Velázquez i Rubens. França al segle 
XVIII: el rococó i el racionalisme de la Il·lustració. De Versalles a la Revolució Francesa. El 
neoclassicisme.

HISTÒRIA DE L’ART IV
Segles XIX i XX
A càrrec de Joan Astorch i Carolina Camañes
Dimecres de 9.30 a 11.30 h (del 19/10/2016 al 24/5/2017)
El segle XIX, l’època dels grans imperis. Revolucions industrial i burgesa. Romanticisme i 
realisme. La Belle Époque i l’esplendor artística del 1900: París, Viena, Barcelona. Modernisme i 
impressionisme. 

LA LITERATURA UNIVERSAL: ARRELS I CANVIS

A càrrec de Sam Abrams
Els cursos de literatura pretenen oferir una visió panoràmica global de la creació i el 
desplegament de la tradició literària occidental, des de les seves arrels �ns als nostres dies; fer 
un seguiment de tots els grans canvis estètics i intel·lectuals que s’han produït a la tradició 
occidental, de segle en segle; explicitar els lligams profunds existents entre la literatura catalana 
i la literatura universal i, �nalment, desenvolupar les eines necessàries per llegir un text literari i 
gaudir-ne amb intensitat.

     • Curs de literatura universal I
           Dijous de 16 a 18 h (del 13/10/2016 al 18/5/2017)

• Curs de literatura universal II
               Dimarts de 9.30 a 11.30 h (del 11/10/2016 al 16/5/2017)

• Curs de literatura universal III
             Dimarts de 12 a 14 h (del 11/10/2016 al 16/5/2017

• Curs de literatura universal IV
             Dijous de 12 a 14 h (del 13/10/2016 al 18/5/201

LA IDENTITAT DE LA CULTURA EUROPEA I
La novela europea. Orígenes y transformaciones de un género 
literario
A càrrec de Victoria Cirlot i Pablo Acosta
Divendres de 12 a 14 h (del 14/10/2016 al 12/5/2017)
En este curso se plantea la novela como un género propiamente europeo. Se pretende 
determinar cuáles son los elementos constitutivos de la novela europea. Este género literario 
será contrastado con otras artes a�nes (pintura, cine, ensayo) a la espera de que de estos 
contrastes se per�len sus atributos. Asimismo, se tendrán en cuenta las características propias 
de la recepción novelesca.

ART, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA I ANTROPOLOGÍA D’AMÈRICA I
La zona dels Andes  
A càrrec d’Ariadna Baulenas
Dilluns de 9.30 a 11.30 h (Del 17/10/2016 al 15/5/2017)
L’imperi dels inques, les línies de Nasca o les tombes mochiques són alguns dels vestigis més 
coneguts de l’arqueologia dels Andes. En coneixerem molts més a través de mòmies, rituals, art 
i religió, “excavant” en la història andina per descobrir tot el seu apassionant llegat.”

v Estudis d’aprofundiment
Exclusivament per a les persones que hagin acabat el corresponent cicle de quatre anys.

Història de l’art: El segle XX
A càrrec de Carolina Camañes, Joan Astorch
Dimecres de 12 a 14 h (del 19/5/2016 al 24/5/2017)

Literatura universal: gèneres literaris, tendències actuals
A càrrec de Sam Abrams   
Dijous de 9.30 a 11.30 (13/10/2016 al 18/5/201t)

Universitat Sènior v Curs 2016-2017 v www.cdl.cat




